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● Hoe pas je het toe?
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Wat betekent SEO?



SEO = ‘organische’ zoekmachine-marketing. 
Hierbij wordt gefocust op natuurlijke zoekresultaten 

van zoekmachines.

Voorbeeld

https://www.google.com/search?q=kiespijn&oq=kiespij&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46j0l7.927j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Betekenis SEO
● SEO (Search Engine Optimization)

● Zoekmachine optimalisatie

● “Gratis” 

● Organische zoekresultaten

● Eigen kracht en content

● Lange termijn strategie
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SEA

SEO

Key zoekwoord

Key zoekwoord



Wat betekent SEA?



SEA = “de betaalde vorm van zoekmachine-marketing” 
Hierbij ligt de focus op advertenties en campagnes.



Betekenis SEA
● SEA (Search Engine Advertising)

● Adverteren in zoekmachines

● Betaald

● Google Ads

● Campagnes 

● Kan  “korte termijn” strategie zijn
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SEO

Key zoekwoord
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Wat is het verschil?



Voor-nadelen SEO
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● Voordelen

○ “Goedkoper”

■ Eigen investering (Content maken, uitbesteden)

● Nadelen

○ Kan weken tot maanden duren voor resultaat

○ Moeilijker meetbaar/inzichtelijk

■ Relatief dure tools

■ Enige analytische kennis nodig



minorondernemerschap

● Voordelen

○ Bijna altijd op de eerste pagina

○ In controle op welke zoekwoorden je wordt 

gevonden 

○ Gemakkelijk meetbaar

● Nadelen

○ Betalen per klik/impressie 

○ Kan extreem duur worden aan de hand van 

concurrentie

Voor-nadelen SEA



Wat is beter en hoe pas 
je het toe?



Wat is beter en hoe pas je het toe?
 SEO● Beide!

● Waardevolle / passende content

○ Copywriter inzetten?

○ Fotograaf/videograaf huren?

● Campagnes

● Strategie
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Zoekwoorden / Kliks per link / Concurrentie
● Zoekwoorden analyse maken

○ Welke zoekwoorden zijn relevant

○ Op welke zoekwoorden wordt veel gezocht

● Concurrentie analyse

○ Hoeveel concurrentie is er per zoekwoord

○ Hoe meer concurrentie hoe 

moeilijker/duurder seo/sea kan zijn

● Maak alles meetbaar en stel SMART doelen

● Gebruik Tools

○
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Hoe stel je een SEA 
Campagne in?

https://ads.google.com/aw/campaigns/new/express?campaignId=10509413738&ocid=520518435&subid=nl-nl-ha-aw-bk-c-bau%21o3~Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFMyUpIwRyv0MctOW4EV22wZcGqQ4vQTZXm4SQZIDGO04swaZXSARrAaAnqrEALw_wcB~10598845196&step=cgl&euid=417571436&__u=8838129164&uscid=520518435&__c=7512826315&authuser=0&sourceid=emp
https://ads.google.com/aw/campaigns/new/express?campaignId=10509413738&ocid=520518435&subid=nl-nl-ha-aw-bk-c-bau%21o3~Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFMyUpIwRyv0MctOW4EV22wZcGqQ4vQTZXm4SQZIDGO04swaZXSARrAaAnqrEALw_wcB~10598845196&step=cgl&euid=417571436&__u=8838129164&uscid=520518435&__c=7512826315&authuser=0&sourceid=emp


Wat zijn de volgende 
stappen voor mijn bedrijf?



Wat zijn de volgende stappen voor mijn bedrijf?
● Welke strategie past bij mij bedrijf?

○ Alleen SEO of SEA? BEIDE!

○ Zoekwoorden onderzoek (Bekijk voorbeeld artikel)

● Waardevolle content = must

○ “Goede” Teksten schrijven met de zoekwoorden 

waarop je gevonden wilt worden

○ De juiste afbeeldingen met de juiste “alt” tekst.

● Website tools

○ Yoast

● Campagne laten draaien

○ Product of dienst uitlichten? Acties? Een specifieke 

doelgroep aanspreken?
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https://superblogger.nl/zoekwoorden-onderzoek/
https://troop.design/wp/wp-admin/post.php?post=10&action=edit


Ik wil meer leren!



Contact & consults
● armand@troop.design
● +316 525 792 76
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Handige links SEO
● SEO Checklist 

● Wat is SEO(diepere uitleg)

● Google digitale marktplaats

● Uitleg SEO & SEA

● 21 gratis beste SEO tools

● SIDM tips voor SEO Tools

● Google Mijn Bedrijf

● Google Analytics
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https://www.heers.nl/wat-is-seo/
https://www.heers.nl/wat-is-seo/
https://learndigital.withgoogle.com/digitalewerkplaats/course/digital-marketing
https://www.winnrs.nl/wiki/seo-en-sea/
https://www.frankwatching.com/archive/2019/02/21/alsjeblieft-voor-jou-de-21-beste-gratis-seo-tools/
https://www.sdim.nl/helpcentrum/zoekmachine-optimalisatie-seo/seo-tools/
https://www.google.com/intl/nl_nl/business/?gmbsrc=nl-nl-ha-se-akw-gmb-s-z-h~bk-kwd-594079754841-c&ppsrc=GMBS0&utm_campaign=nl-nl-ha-se-akw-gmb-s-z-h~bk-kwd-594079754841-c&utm_source=gmb&utm_medium=ha&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1659781602&utm_content=64247906536&utm_term=registratie%20google%20mijn%20bedrijf&gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd-NmSmcDM5R_4-JhfBL4U_qn4urMNskPOw18g7jppu_kLenQN1p4sRoCl4AQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://analytics.google.com/analytics/web/


● Google ads account maken (SEA)

● Een effectieve advertentie schrijven door Google 

● Uitleg SEO & SEA

● Google Ads uitleg
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Handige links SEA

https://ads.google.com/intl/nl_nl/getstarted/?subid=nl-nl-ha-aw-bk-c-bau!o3~CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd95f0ASwGqox4ojOhIiWUo4Ux7m4Jf6iK5ST5g6WTzd61W63ScjVNhoCcW8QAvD_BwE~105988451965~kwd-94527731~10963318692~459889487249&utm_source=aw&utm_medium=ha&utm_campaign=nl-nl-ha-aw-bk-c-bau!o3~CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd95f0ASwGqox4ojOhIiWUo4Ux7m4Jf6iK5ST5g6WTzd61W63ScjVNhoCcW8QAvD_BwE~105988451965~kwd-94527731~10963318692~459889487249&gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd95f0ASwGqox4ojOhIiWUo4Ux7m4Jf6iK5ST5g6WTzd61W63ScjVNhoCcW8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://support.google.com/google-ads/answer/7652938?hl=nl
https://www.winnrs.nl/wiki/seo-en-sea/
https://ads.google.com/intl/nl_nl/home/

